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с  международно участие  
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г-жа Десислава Танева 

 



ПОКАНА 

Уважаеми госпожи и господа, 

През настоящата 2020 година отбелязваме 25 години от създаването на 

Тракийски университет – Стара Загора. Тракийският университет е приемник на 

дългогодишни традиции и история, които е наследил от самостоятелно 

съществувалите преди това Висши и полувисши учебни заведения в Стара Загора, 

Ямбол и Хасково. Нашият университет непрекъснато се развива и укрепва, 

утвърждава своите позиции и авторитет като образователна и научна институция в 

областта на медицинските, ветеринарномедицинските, аграрните, икономическите и 

техническите науки, екологията, педагогическите и социалните дейности. Той заема 

достойно място сред академичната общност в страната и в чужбина.  

Особено ми е приятно, че нашият Университет отново става средище на 

научната мисъл. Учени от различни държави ще обменят информация за новости и 

постижения в различни области на науката.  

От името на Организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя 

официално за участие в Юбилейната научна конференция, която ще се проведе на 15 

Май 2020 год. в курoрта Старозагорски минерални бани в близост до град Стара 

Загора. 

Надяваме се на Вашето участие и вярваме, че настоящият научен форум ще 

създаде условия за ползотворни дискусии по отделните научни 

направления, възможности за създаване на контакти за участие в бъдещи научни 

проекти и среща с нови приятели.  

  

Доц. Добри Ярков 

Ректор на Тракийски университет 

 Председател на Организационния комитет 

 
Web-адрес на конференцията: http://www.uni-sz.bg/conference/ 

Email: conference@trakia-uni.bg 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател  

доц. д-р Добри Ярков -  Ректор на Тракийски университет 
 

Зам. председател: 

доц. д-р Ани Златева – главен секретар на Тракийски университет 
 

Членове:            

доц. д-р Димитър Панайотов – декан на АФ                

доц. д-р Тодор Стоянчев – декан на ВМФ                         

доц. д-р Юлиан Ананиев, дм – декан на МФ                         

проф. д-р Таня Борисова – декан на ПФ                         

доц. д-р Блага Стойкова – декан на СФ                         

доц. д-р Ваня Стойкова – декан на ФТТ – Ямбол                        

проф. д-р Анна Толекова – директор на МК – Стара Загора                         

проф. д-р Галя Кожухарова – директор на ДИПКУ 

д-р Таня Паскалева – Зам.-директор на Ф Хасково 

  

НАУЧЕН СЕКРЕТАРИАТ 

Председател 

Проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор НИМД 
 

Членове:        

доц. д-р Диян Георгиев – зам.-декан НД на АФ                         

доц. д-р Георги Пенчев - зам.-декан НД на ВМФ   

доц. д-р Люба Митева - зам.-декан НД на МФ 

доц. д-р Христо Салджиев - зам.-декан НД на ПФ 

доц. д-р Димитрина Стоянчева - зам.-декан НД на СФ  

доц. д-р Златинка Казлачева – зам.-декан НД на ФТТ-Ямбол 

проф. д-р Анна Толекова – директор МК – Стара Загора  

http://www.uni-sz.bg/conference/


ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ 

Председател    
доц. д-р Кънчо Пейчев 

Членове:              
д-р Ваня Буюклиева - отдел „Научен” – ректорат 

Ренета Мицова – отдел МСПМ - ректорат 

Ваня Трифонова – АСИД – ректорат 

Желка Даковсска – директор ЦУБ 

Бояна Велева – отдел МСПМ – ректорат 

Станислава Карова - ректорат 

Живко Желязков – ЦИКО – ректорат 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

• ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

• АГРАРНИ НАУКИ  

• МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНСКИ НАУКИ 

• ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ  

• ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

• БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ 

• ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрирането е онлайн на адрес: https://forms.gle/MwvzWSGrU3173Avg8 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

Важни дати 

• До 31 март 2020 год.  – изпращане на заявка за участие и РЕЗЮМЕ  

• До 10 април 2020 год.  – потвърждение за участие 

• До 30 април 2020 год.  – заплащане на регистрационна такса правоучастие  

 

такса правоучастие 

 

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ 

 до 30 април 2020 г 

РЕГИСТРАЦИЯ 

след 30 април 2020г.   

български участници 100 BGN 150 BGN 

чуждестранни участници 50 EUR 75 EUR 

Редовни докторанти и 

студенти със самостоятелни 

доклади  

20 BGN or 

10 EUR 

40 BGN or 

20 EUR 

 

Таксата включва участие в конференцията с 1 доклад/постер, материали и програма на 

конференцията, коктейл и отпечатване на доклада в едно от списанията, издавани в 

Тракийски университет. 

Банкова сметка  

Тракийски университет - Ректорат 

IBAN: BG22UNCR76303100117613 

Банков код: UNCRBGSF 

УниКредит Булбанк клон гр. Стара Загора  

 

ВАЖНО!!!  

При превода посочете: 

Получател: Тракийски университет - Ректорат 

Основание: „Такса Конференция – 15 Май 2020“ 

в „Още пояснения“ упоменете задължително инициалите и фамилиятя на участника 

и научното направление 

https://forms.gle/MwvzWSGrU3173Avg8


Ако е необходима фактура, моля, изпратете данните - за къде и кого е, на адреса на 

конференциятя conference@trakia-uni.bg 

 

Участие в конференцията се допуска след заплащане на съответната такса 

правоучастие чрез банков превод на посочената сметка.  

 

РЕГЛАМЕНТ 

За участие в научната конференция се допуска представяне на пленарни доклади, устни 

и постерни презентации на научни съобщения по проблеми в съответните научни 

направления. 

Официални езици на конференцията са български и английски. Текстът на 

мултимедийните презентации и постерите трябва да бъде представен на английски език, 

а устното представяне - по избор на автора на български или на английски език. 

Продължителност на устните презентации: 

• пленарен доклад – до 30 минути 

• доклад – до 10 мин.  

• Размери на постерите –  75х110 см 

 

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ 

Авторите заявяват своето желание за участие в конференцията чрез попълване на 

регистрационната форма с резюмето.  

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ  

 

Изисквания към резюметата 

Резюмето не трябва да надхвърля 300 думи общо, включително заглавие, имена на 

авторите и институциите и електронна поща на кореспондиращия автор. Резюмето е 

придружено с до 5 ключови думи. Резюмето се изпраща онлайн 

на: https://forms.gle/MwvzWSGrU3173Avg8 

Участниците, които желаят съобщенията им да бъдат публикувани в пълен текст, 

трябва да ги подготвят в съответствие с изискванията на университетските списания в 

представените научни направления или на списанието Trakia journal of 

science.  Подготвените текстове се изпращат в редакционни колегии до 1 месец след 

приключване на конференцията. 

Работни езици на конференцията 

Български и английски език 

 

По-подробна информация относно графика на събитията и условията за регистрация 

може да се намери на уеб сайта на конференцията:  

http://www.uni-sz.bg/conference 

  

КОНТАКТИ 

Проф. д-р Мирослав Карабалиев – зам.-ректор на ТрУ по НМД 

Тракийски университет Ректорат 

Email: conference@trakia-uni.bg 

 

 

 

 

 

mailto:conference@trakia-uni.bg
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА СТАРОЗАГОРСКИТЕ МИНЕРАЛНИ 

БАНИ,  

в хотелите, на чиято територия  ще се проведе конференцията: 

 

• ПОЧИВНА СТАНЦИЯ „МАРИЦА ИЗТОК“ 
o цена за стая с две легла- 40,00 лв. 

o цена за самостоятелна стая- 35,00 лв. 

o цена за тройна стая- 60,00 лв. 

o цена за апартамент- 80,00лв. 

В цената не е включена закуска и туристическа такса/ 0,87 лв.на човек/! 

тел./факс 04111/2313, GSM : 0884 94 66 5 

http://hotels.marica-iztok.com/bg_custom_hotel1.html 

 

• СПА ХОТЕЛ „АРМИРА“ 
o Двойна стая   делукс -  отд. легла – 55 лв. цена на човек при двойно настаняване 

o Двойна стая   делукс -  отд. легла – 75 лв. цена на човек при единично 

настаняване 

o Апарт. делукс - 2 спални и хол, удобни за настаняване на трима гости на 

отделни легла - 55 лв. цена на човек при тройно настаняване 

o Апарт. делукс - 2 спални и хол, удобни за настаняване на трима гости на    

отделни легла - 75 лв. цена на човек при двойно настаняване 

Цените са за един човек за една нощувка, за съответния тип настаняване (единично, двойно 

или тройно) и включват:  

богата закуска на блок маса от 08:00 до 10:00 ч в ресторант Армира, 25-метров басейн с топла 

минерална вода, вградено джакузи, финландска сауна, инфраред сауна, парна баня, зона релакс, 

фитнес център, безжичен интернет в хотелския комплекс,  частен паркинг, туристически данък и 

застраховка, цената   с  9 % ДДС 

 тел./факс: 003594111/2223, 00359899171617,  reservation@armirahotel.com 

https://www.armirahotel.com 

 

• СПА ХОТЕЛ „КАЛИСТА“ 
o единична стая - 115,00 лв. 

o двойна стая (стандарт без тераса)- 150,00 лв. 

o двойна стая (стандартс тераса)- 175,00 лв. 

o двойна стая – de lluxe- 190,00лв. 

o двойна стая премиум – 220,00 лв. 

o тройна стая – 220 лв. 

o апартамент – 260 лв. 

Цените са в лева на база BB за помещение и включват: Нощувка, Закускa, 9 % ДДС, 

Паркинг, Интернет, Ползване на СПА център „Калиста” 

тел.+35941112980; +359884 44 82 88, office@spahotelcalista.com 

https://www.spahotelcalista.com 

 

• ХОТЕЛ „ИЗВОР“ 
o единична стая - 69.00 лв. 

o двойна стая - 98.00 лв. 

o студио - 118.00 лв. 

o апартамент - 138.00 лв. 

o доплащане за трети настанен, независимо от вида помещение - 45.00 лв. 

Цени за една нощувка, с  включена закуска, басейн, сауна, парна баня, фитнес, паркинг, 

безж.интернет, тур.данък, тур. застраховка и ДДС 

tel: +359 4111 2214 mob: +359 888 892 072  

www.izvor-hotel.com 
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